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 х2 – кількість сімей та одинаків, які одержали житло протягом року; 

 х3 – кількість зареєстрованих безробітних; 

 х4 – потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих 

місць; 

 х5 – офіційний курс гривні по відношенні до долара США; 

 х6 – середньомісячна заробітна плата. 

Загалом у дослідженні були побудовані декілька моделей окремо для 

сільської і міської місцевості, для прогнозування міграційних потоків 

Хмельницької області. 

Моделювання і прогнозування у регулюванні регіональної міграції є 

особливо важливим з огляду на те, що перерозподіл робочої сили призводить до 

врівноваження регіональних ринків праці, збільшення продуктивності, 

зменшення бідності, а також є одним із факторів сприяння утримуванню 

працездатного населення всередині країни. Ефективне дослідження і 

прогнозування показників регіональної міграції забезпечить соціально-

економічний розвиток регіону та сприятиме збільшенню кількості, значення та 

сили зв’язку чинників міграційного притягування України.   
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На сьогоднішній день в теорії та практиці менеджменту, де вивчаються 

проблеми в сфері комплаєнс, дискусійними залишаються питання дослідження 

системи дью-ділідженс в галузі надання виробничих послуг, питання розробки 

зрозумілої і прийнятної методики планування дью-ділідженс, питання розробки 
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спеціального стандарту комплаєнс-діяльності з планування дью-ділідженс і 

пошуку нових методів виконання процедури, зокрема, ідентифікації, аналізу та 

оцінки ризиків з метою забезпечення професійного супроводу реалізації 

інвестиційних проектів [1].  

Надання послуг в формі дью-ділідженс - менш стандартизована форма 

аудиторської діяльності. Спеціальні положення, інструкції та керівництва, 

розроблені методологами аудиторських компаній з надання послуги в формі 

дью-ділідженс, не розкриваються широкому колу осіб. Підсумкові звіти дью-

ділідженс також носять конфіденційний характер. Тому існують труднощі в 

розумінні самого процесу проведення досліджуваної процедури, а також в 

розумінні того, яким чином здійснюється організація планування дью-

ділідженс. У зв'язку з цим мета цього дослідження - розкрити особливості 

процесу виконання аудиторської послуги дью-ділідженс і запропонувати 

алгоритм її планування із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. 

Слід зазначити, що процедура дью-ділідженс широко використовуються в 

різних сферах господарської діяльності промислових підприємств в різних 

сферах [2-17], але, на наш погляд, одна з сфер надзвичайно важливої для 

промислових підприємств в сучасних умовах залишається для дью-ділідженс 

ще не освоєною. Ми маємо на увазі сферу комплаєнс-діяльності.  

Комплаенс - це здатність промислового підприємства відповідати нормам 

та правилам, як зовнішнім, так і внутрішнім, бути відповідальним за ведення 

бізнесу. Якщо підприємство не контролює зони ризику, то у підсумку воно 

понесете збитки, не тільки фінансові, а й репутаційні [2-6].  

По кожному напрямку (виду) дью-ділідженс на промислових 

підприємствах проводяться конкретні дії та процедури, які знаходяться в сфері 

їх інтересів (табл. 1). Традиційний комплаєнс має такі напрямки: протидія 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; протидія корупції, 

шахрайству та фінансуванню тероризму; розробка документів і процедур, що 

забезпечують відповідність діяльності компанії чинному законодавству; 

усунення конфлікту інтересів; захист даних; антимонопольний комплаєнс та 

інші не менш важливі напрямки. Проте з розвитком інформаційних технологій 

та їх впливом на наше життя з’являються нові зони, що потребують уваги 

(GDPR, кібербезпека та ін.). 

За результатами виконання процедур дью-ділідженс виявляються 

відповідні напрямки виробничо-комерційної роботи промислових підприємств, 

які потребують особливої уваги в сфері комплаєнс [7-12]. Якраз в цих сферах 

діяльності виявляються та ідентифікуються різні види комплаєнс-ризиків, що 

впливають на економічні результати діяльності підприємства. Таким чином 

здійснюється реалізація ризик-орієнтованого підходу до проведення дью-

ділідженс в сфері комплаєнс. За результатами виявлення комплаєнс-ризикових 

зон проводиться порівняння виявлених комплаєнс-ризиків з типовими, 

визначають види, складаються профілі комплаєнс-ризиків [13-14]. На основі 

такого роду ідентифікації в подальшому пропонуються рекомендаційні заходи 

щодо запобігання і мінімізації виявлених комплаєнс-ризиків, розкривають 
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рекомендації топ-менеджменту для прийняття ефективних та науково 

обґрунтованих управлінських рішень в сфері комплаєнс-діяльності. В підсумку 

маємо суттєве підвищення рівня економічної безпеки підприємства.  
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